
ZPRÁVA O SVĚTOVÉM TRHU S DRAHÝMI KOVY  
ZA BŘEZEN 2019

1. dubna 2019, Praha - Cena drahých kovů stále méně a méně reaguje na jednotlivé politické události. 
Vypadá to, že si trh již zvykl na těžko uvěřitelné zmatky kolem brexitu i na rozporuplná prohlášení amerického 
prezidenta, a je stále více ovlivňován hlavně událostmi ekonomickými. 

V březnu jednou z nich bylo opatrné vyjádření americké centrální banky ohledně zvyšování úrokových sazeb. 
Po posledním zasedání FEDu 64 % analytiků předpokládá, že USA nebude své úrokové sazby zvyšovat 
dříve než v lednu příštího roku a někteří dokonce začínají otevřeně mluvit o jejich snižování. Ještě na konci 
loňského roku to přitom vypadalo, že se úrokové sazby budou zvyšovat minimálně dvakrát. Tato situace  
je pro budoucí vývoj ekonomiky velice nebezpečná. Nízké úrokové sazby snižují manévrovací prostor 
centrálních bank při hospodářské krizi. Již nebude možné zásobovat ekonomiku penězi tak, že úroky  
v bance budou na nulových hodnotách. Může totiž dojít k tomu, že v případě krize budou banky nuceny 
použít záporné úrokové míry. 

ECB má už v současnosti nastavenou depozitní sazbu na úrovni -0,4 % a některé banky (např. Saxo bank) 
tyto záporné úroky přenáší i na své klienty, zatím tedy jen v případě vyšších depozit. Pro běžného občana  
je to nyní nepředstavitelné – platit úroky někomu za to, že mu půjčíte své peníze! Možná nastává nejvyšší čas 
zamyslet se nad tím, jestli je dobré mít volné peníze uloženy v bankách. Již nyní nenesou skoro žádné úroky  
a pomalu je požírá inflace. A co teprve až z nich bude nutné platit úrok, že je necháváte ležet v bance? Pokud  
k tomu dojde, dá se předpokládat vysoký zájem o aktiva, do kterých lze peníze rychle uložit a v případě potřeby 
zase rychle prodat, a získat tak zpět papírové peníze. Jedním z nich je určitě zlato, ale i další cenné kovy. 

Mnoho velkých investorů je přesvědčeno o tom, že ekonomický cyklus končí. Stále častěji se objevují signály 
blížící se recese. Právě v březnu se objevil jeden z nedůležitějších – výnosová křivka desetiletých amerických 
dluhopisů klesla na úroveň výnosů dluhopisů tříměsíčních. Významný investiční fond – Global Macro Fund, 
který minulý rok generoval svým klientům zisk ve výši 41 %, doporučuje nakupovat zlato a prodávat akcie. 
Dle jeho vyjádření je současný růst akcií jen přechodný. Již není na co čekat. Pokud se investoři chtějí zajistit 
proti recesi, měli by zvýšit podíl zlata ve svém majetku. A to bez rozdílu, zda se jedná o investiční společnost, 
drobného investora nebo rodinu.

 Zlato Stříbro Platina Palladium

Nejvyšší cena USD/oz 1 324,70 15,65 876,50 1 617,00

Datum 25. 3. 2019 21. 3. 2019 21. 3. 2019 21. 3. 2019

Nejnižší cena USD/oz 1 280,94 14,96 811,85 1 333,00

Datum 7. 3. 2019 29. 3. 2019 8. 3. 2019 28. 3. 2019

Cenné kovy v březnu 2019

Zlato – zaznamenalo jen nevýrazný pohyb ceny okolo hranice 1 300 USD za unci. Vypadá to, že žlutý kov 
odpočívá a nabírá síly po náročném stoupání z konce loňského roku. V nejbližší době je očekávaná konsolidace 



ceny kolem úrovně 1 330 USD. Poté začne cena růst a investiční analytici předpokládají, že v červnu se cena 
bude pohybovat kolem 1 360 USD a do konce roku dosáhne úrovně 1 400 USD za trojskou unci. 

Stříbro – prolomilo spodní hranici 15 USD za trojskou unci. Také pohyb jeho ceny byl velmi nízký. Stále 
kopíruje vývoj zlata. 

Platina – zaznamenala rekordní poptávku z ETF fondů. Zájem o ni je poháněn především vysokou cenou 
palladia a automobilky začínají mluvit o tom, že by mohla nahradit v katalyzátorech stále dražší palladium. 

Palladium – překonalo další historickou hranici - 1 600 USD za trojskou unci. Následoval však velice prudký 
pád. Během jednoho týdne ztratilo více jak 20 % své hodnoty a zastavilo se až u hranice 1 300 USD. Hlavním 
důvodem byly špatné zprávy z čínské ekonomiky, především propad prodeje osobních automobilů a úvahy 
o rychlejším nástupu elektromobility právě v Asii. Na základě toho se nechal slyšet například výkonný 
viceprezident Goldmining Inc. Jeff Wright, že v současné době investují více do těžby lithia než do těžby 
palladia nebo platiny. 
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